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Het complete programma 
laskemmen van WAGO
Pagina 4 

Nieuwsbrief voor de E-installateur
2/2006

● U moet de lasklemmen 
van WAGO hebben!
Pagina 2

90,-Slechts
0

excl. BTW

netto adviesprijs     per set
Zolang de voorraad strekt

Inhoud Set 1 transparant
300 WAGO lasklemmen 
3 x 1 – 2,5 mm2

Type 273-243 

200 WAGO lasklemmen 
4 x 1 – 2,5 mm2

Type 273-244 

400 WAGO lasklemmen 
5 x 1 – 2,5 mm2

Type 273-245

Set 1: Setnr. 273-987

Inhoud Set 2 grijs
300 WAGO lasklemmen
3 x1– 2,5 mm2

Type 273-104

200 WAGO lasklemmen
4 x1– 2,5 mm2

Type 273-102

400 WAGO lasklemmen
5 x1– 2,5 mm2

Type 273-105

Set 2: Setnr. 273-986

Inhoud:
• Set 1 actiepakket met blauwe 

Race Truck of set 2 actiepakket 
met rode Race Truck.

• WAGO nieuws 2/2006.
• 1 WAGO lasklem 773-173

Mercedes-Benz Race Truck met: 
• radiografische afstandsbesturing voor:

vooruit, achteruit, rechts, links, en stop.
• Accu-pack 9,6 V, oplaadapparaat en 9 V batterij voor de zender.
• Turbo-speed. 
• Verlichting (koplampen en achterlicht).
• Sound (motergeluid).
• Race functie: Doordat de rode truck een andere frequentie heeft 

dan de blauwe uitvoering, kunnen ze tegen elkaar racen.

De race truck wordt geleverd als 
een gedetailleerd model op 
schaal 1 : 24, grootte ca. 27 cm.  

Nu bij uw 

elektrotechnische

groothandel

273-104 273-105

273-453

1 mm2 — 2,5 mm2 „massief“
400 V/4 kV/2, 24 A

1,5 mm2 — 4 mm2

„massief“
400 V/4 kV/2, 32 A

WAGO kroonklemmen                    WAGO serviceklem

273-102

273-245 

224-104 224-101 224-114 224-112 
224-201Installatiezijde: 

1 x 1 – 2,5 mm2 „massief“
Armatuurzijde: 
1 x 0,5 – 2,5 mm2

alle adersoorten

Installatiezijde: 
2 x 1 – 2,5 mm2 „massief“
Armatuurzijde: 
1 x 0,5 – 2,5 mm2

alle adersoorten

Beide zijden: 
1 x 0,5 – 2,5 mm2

alle adersoorten

WAGO MICRO-lasklemmen en bevestigingsadapters

243-304 243-204

243-804

243-508

243-208 243-808

243-308
Ø 0,6 — 0,8 mm „massief“, 
100 V/1,5 kV/2, 6 A

120° C105° C 120° C 105° C

243-112

243-113

2,5 mm2 — 6 mm2

„e“ + „m“
400 V/4 kV/2, 41 A

773-173

Voor iedere toepassing al meer dan 30 jaar de juiste oplossing!

773-332
voor maximaal 
2 lasklemmen

273-403 

WAGO lasklemmen, grijs of transparant, EEx e en bevestigingsadapters

voor 4 micro-lasklemmen

voor 6 micro-lasklemmen

273-112

●

273-258

1 mm2 — 2,5 mm2

„massief“
400 V/4 kV/2, 24 A

273-103 

JA, ik ben geïnteresseerd!

bedrijfsnaam:

naam contactpersoon:

adres:

postcode/plaats:

telefoonnr.:

e-mail:

fax:

Fax naar (0341) 43 90 30. Mailen kan natuurlijk ook: info-nl@wago.com

Het Groene Boekje   AANTAL (max. 5 stuks)

WAGO WINSTA   Het betere alternatief

•  Het meest complete 
programma

•  Ongelimiteerd veilig
•  Inclusief o.a. Europese 

keuren 
•  Voor elke toepassing 

de slimste oplossing
•  Meer dan 30 jaar topkwaliteit
•  Bij de ET-groothandel verkrijgbaar

WAGOnews 2/2006

meer info: WN 2006-1

meer info: WN 2006-2

NAJAARSACTIE 2006
Inhoud: Mercedes-Benz Race Truck 
met afstandsbediening. 
In de kleuren blauw (Set 1) 
of rood (Set 2)

243-504

0,75 mm2– 2,5 mm2 „massief”
550 V/24 A   

773-496

222-413

L

l

0,08 mm2 –4 mm2

0,08 mm2 – 2,5 mm2

400 V/4 kV/2, 32 A

WAGO verbindingsklem

222-415

NIEUW

NIEUW NIEUW

Daarom!

4

U moet de lasklemmen 
van WAGO hebben.

4g

773-492           

773-494

773-331

●

NIEUW

273-242 
273-150voor maximaal 

3 lasklemmen

273-244

273-243
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● WINSTA® – nieuwe producten perfectioneren het systeem● Toe aan kwaliteit met kleur? Nu bij WAGO!

meer info: WN 2006-2

WINSTA® MINI
Voor kleine ruimtes

•  Sensoren (schakelaars, raamcontacten, 
drukknoppen, temperatuurvoelers…)

•  Actuatoren
(stuurventielen, magneetventielen, 
stelmotoren, zonwering…)

•  Halogeenverlichting en armaturen 
met beschermingsklasse II

•  Stuursignalen
•  1,5 mm2, 250 V, 16 A

WINSTA® MIDI
Voor maximale mogelijkheden

•  Algemene gebouwinstallatie, speciaal 
voor de moderne utiliteitsbouw

•  Algemene verlichting en noodverlichting
•  Beursbouw en winkels
•  Caravans
•  Laboratoria
•  Railvoertuigen
•  Scheepsbouw
•  4 mm2, 250/400 V, 25 A

WINSTA® MAXI
Voor hoog vermogen

•  Voeding met 6 mm2 kabel ten behoeve 
van langere leidinglengte 6 mm2 leiding 
voor voeding over grotere afstand

•  Voeding met 32 A verdelerbox
voor grote energiebehoefte

•  6 mm2, 250/400 V, 35 A 

WINSTA® EIB
Voor de gestandaardiseerde bus

•  EIB
•  Stuursignalen
•  Ø 0,8 mm, 50 V, 3 A 

WINSTA® IDC
Voor veel flexibiliteit

•  Voeding en aftakkingen zijn op elk 
moment op elke plek op de vlakband-
kabel mogelijk. Kabel niet knippen, 
niet ontmantelen, niet afstrippen,
m.a.w. uiterst montagevriendelijk

•  Zeer snel aansluiten op de 
vlakbandkabel door een eenvoudige 
120°- draai per pool

•  Ruimtebesparend door aansluiting in de 
lengterichting van de vlakbandkabel

•  2,5/4 mm2, 400 V, 25 A
10 mm2, 690 V, 57 A
16 mm2, 690 V, 76 A

WINSTA® RD
Voor ronde doorvoeringen en buis

•  Door een buitendiameter van
17,5 mm is toepassing in lege
buisleiding met een binnen-
diameter > 18 mm mogelijk

•  Prefab woningbouw
•  Inbouwverlichting voor meubels
•  Wand- en plafonddoorvoeringen

● ● ●

●

● ●

WINSTA® – innovatief installeren!

VerlichtingWandgootVloerverdelers

Als marktleider neemt WAGO de voor-
trekkersrol bij productontwikkeling. In de
praktijk blijkt dat lang niet alle elektro-
monteurs op de hoogte zijn van de ve-
le mogelijkheden die WAGO met het
grootste assortiment lasklemmen hen in-
tussen heeft te bieden. 

“Het Groene Boekje“ van WAGO is 
daarvoor dé oplossing. Handzaam op
borstzakformaat en sneller te raadple-
gen dan een laptop. Boordevol nuttige
en snelle oplossingen die het WAGO
programma biedt. 
Na de introductie van de WAGO las-
klem in 1975 zijn er intussen vele moge-
lijkheden bijgekomen:
•  2-, 3-, 4-, 5- en 8-voudige lasklem-

WAGO Nederland levert vanaf 1 juni 2006 de zeer bekende transparante lasklem uitgevoerd met een gekleurd 
zijschot. Dit om nog herkenbaarder te zijn in het dagelijks gebruik van de verschillende modellen. 

De verschillende lasklemmen zijn te herkennen aan de volgende kleuren:

Rood 273-242 
VPE = 1000 (10 x 100)
Lasklem 2 x 1 – 2,5 mm2

Transp./Rood
EAN-code: 
4045454037161  Oranje 273-243 

VPE = 1000 (10 x 100)
Lasklem 3 x 1 x 2,5 mm2

Transp./Oranje 
EAN-code: 
4045454037222

Geel 273-244 
VPE = 1000 (10 x 100)
Lasklem 4 x 1 – 2,5 mm2

Transp./Geel
EAN-code: 
4045454037239

Lichtgrijs 273-245
VPE = 500 (10 x 50)
Lasklem 5 x 1 – 2,5 mm2

Transp./L.Grijs
EAN-code: 
4045454037246

Lichtgrijs 273-453 
VPE = 500 (10 x 50)
Lasklem 3 x 1 – 4 mm2

Transp./L.Grijs
EAN-code: 
4044918852234

Wij wijzen u erop dat de reguliere transparante lasklem uit het assortiment is verdwenen. Dit betekent voor u dat u nu optimaal
gebruik kunt maken van nog meer installatiegemak met kwaliteit.

Wij wensen u veel succes bij het gebruik van kwaliteit met kleur.

In dezelfde serie zijn de onderstaande
transparante lasklemmen ongewijzigd
gebleven en reeds in de kleuren don-
kergrijs en lichtgrijs leverbaar:

Donkergrijs 273-258  
VPE = 500 (10 x 50)
Lasklem 8 x 1 – 2,5 mm2

Transp./D.Grijs
EAN-code: 
4017332259477

● U moet de lasklemmen van WAGO hebben!
men voor diverse draaddoorsnedes.

•  micro lasklemmen.
•  lasklemmen voor ATEX toepassing. 
•  kroonklemmen en-verbindingsklemmen

voor massieve en fijnaderige draad.

Bij de ontwikkeling van deze producten
zijn betrouwbaarheid, veiligheid en
snelle montage de uitgangpunten. Le-
verbaar met alle vereiste keuren in 
het uitgebreide marktgebied waarin
WAGO opereert. Dat elke monteur de
lasklemmen van WAGO moet hebben
zal iedere lezer wel duidelijk worden. 
En… voor de volledigheid; er is vol-
doende ruimte om persoonlijke product-
ervaringen te noteren of om aanteke-
ningen te maken. 
Kortom, u moet ook “Het Groene Boek-
je” van WAGO hebben!

Onder dit motto brengt WAGO Nederland “Het Groene Boekje“ uit. Een 
speciaal voor de Nederlandse installateur ontwikkeld zakboekje. Met alle ins
en outs van het veilig en snel bedraden met de lasklemmen van WAGO.

●

●

●

●
●

●

Vraag nu gratis 
“Het Groene Boekje“ 
van WAGO aan. meer info: WN 2006-1
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